
Eigen waarnemingen bekijken 

 

 

 

 

Klik op het tabblad ‘Waarnemingen’. U komt nu automatisch in de inbox van uw waarnemingen. In de 

inbox bevinden zich alle waarnemingen die (nog) niet in een map zijn geplaatst.   

 

 

De inhoud van een map tonen 

 

U kunt de inhoud van een map op verschillende manieren tonen:  

 toont de waarnemingen van de geselecteerde map 

 toont een soortenlijst van de geselecteerde map 

 toont alle foto’s van de geselecteerde map 

 

U kunt ook de snelkoppelingen linksonder in beeld gebruiken. 



Bladeren door de waarnemingen 

De waarneming worden per 16 op één pagina getoond. 

Wilt u dat er meer dan 16 waarnemingen op één pagina 

worden getoond? Klik dan rechtsboven op het 

dropdownmenu en kies het gewenste aantal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van deze balk: ,  

die boven het overzicht staat, kunt door uw waarnemingen bladeren. 

 

De details van een waarneming bekijken 

Om de details van een bepaalde waarneming te zien klikt u op de waarneming. Onder in beeld 

verschijnen de details van de desbetreffende waarneming.  

 

 
 

Status van de waarneming 

In de eerste kolom ziet u de status van de waarneming.  

 Waarneming ingediend  

 Waarneming in behandeling 

 Waarneming automatisch gevalideerd 

 Waarneming gevalideerd door soortexpert 

 Waarneming afgewezen 

 

Volgorde van de waarnemingen 

In de 2e kolom ziet u de soortnaam. De volgorde waarin de waarnemingen staan is de volgorde waarin 

u ze heeft ingevoerd. Klik op  om de volgorde te wijzigen. Klik op  om de 

wetenschappelijke namen te tonen.  

 



Informatie over de waarneming 

In de volgende kolommen staat de informatie die u aan de waarneming hebt toegevoegd: de datum 

waarop u de waarneming hebt gedaan, het aantal, het stadium, de sekse, de manier waarop u de 

locatie hebt aangeduid (punt, lijn, vlak, etc.) en de naam van de locatie. 

De betekenis van de symbolen in de kolom ‘plaats’ is als volgt: 

 Puntwaarneming 

 Lijn 

Vlak 

Hok 

 XY-coordinaat 

 

 

  


